2465 Kullanma Kılavuzu

Press D – D tuşuna basınız
Month – Day - Ay – Gün
Zamanı ve tarihi ayarlama
1.

Saat Modu’nda iken, A tuşuna saniye sayacında rakamlar yanıp sönmeye başlayıncaya
kadar basılı tutunuz, bu
durumda ayarlama ekranı
belirir.
2.

C tuşuna basarak

aşağıdaki sırada seçiminizi
değiştiriniz:

Seconds – Saniye
Hour – Saat
Minutes – Dakika

Genel Kılavuz

12/24 Hour Format - 12/24 Saat Formatı
Year – Yıl



Mod değiştirmek için C tuşuna basınız.



Herhangi bir modda iken, saatinizin ekranını aydınlatmak için L tuşuna basınız.

e-Veri Hafızası Modu

Saat Modu
Mod göstergeci

Month – Ay
Day - Gün
3.

Değiştirmek istediğiniz ayar seçili (yanıp sönmekte) iken, ayarı aşağıda açıklandığı gibi

değiştirmek için D tuşuna basınız.
Bu ayarı değiştirmek için

Bu işlemi uygulayınız

Saniye

Sıfırlamak için D tuşuna basınız.

12/24-Saat Formatı

Seçiminizi 12-saat (12H) ile 24-saat (24H)
arasında değiştirmek için D tuşuna basınız.

Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün


Rakamı arttırmak için D tuşuna basınız.

Saniye 30 ile 59 arasında iken D tuşuna basıldığında saniye sıfırlanır ve dakika sayacına 1

eklenir. Eğer saniye 00 ile 29 arasında ise, D tuşuna basıldığında dakika sayacı değişmeden

Alarm Modu

Kronometre Modu

İkinci Saat Modu

saniye sıfırlanır.
4.

Ayarlama ekranından çıkmak için A tuşuna basınız.



Saat Modu’nda seçtiğiniz 12-saat/24-saat formatı tüm modlara uygulanır.



Tarih ayarlarına (yıl, ay ve gün) uygun şekilde haftanın günü otomatik olarak ekranda

görüntülenir.
Renk Modeli Ayarı
Saat Modu ekranı için aşağıdaki dört farklı renk modelinden birini seçebilirsiniz.


Mod göstergeci saatinizin o anda bulunduğu modu belirtmek için kırmızı üzerine beyaz

karakterler kullanır.

Renk modeli ayarını değiştirme
Saat Modu’nda iken B tuşuna her bastığınızda, saatinizin dört farklı renk modeli arasında
aşağıda gösterilen sırada seçiminizi değiştirebilirsiniz.

Saat Modu
Bulunduğunuz zamanı ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Saat Modu’nu kullanınız.
Bunun dışında Saat Modu’nu ekran renk modelini seçmek için de kullanırsınız.


Saat Modu’nda iken, D tuşuna basarak seçiminizi “Haftanın Günü – Gün” ile “Ay – Gün”

ekranları arasında değiştiriniz.

Blue on white – Beyaz üzerine mavi
Red on black – Siyah üzerine kırmızı
Day of the Week – Day - Haftanın Günü – Gün
PM indicator – PM göstergeci
Hour:Minutes – Saat:Dakika
Seconds – Saniye

Black on white – Beyaz üzerine siyah
Red on blue – Mavi üzerine kırmızı

e-Veri Hafızası Modu

Şifreyi girme
1.

Şifre giriş ekranı

Saatinizin e-Veri Hafızası’nı

görüntülenirken, şifreyi

e-mail adresleri, web sayfası

giriniz.

URL’leri, ve diğer metin



verileri saklamak için

arasında ilerlemek için D

kullanabilirsiniz. e-Veri

tuşuna basınız.

Hafızası’nın içeriği şifreyle



korumalıdır, dolayısıyla

geçmek için B tuşuna

kimse doğru şifreyi

basınız.

girmeden hafıza içeriğini

2.

görüntüleyemez, veri

tamamladığınızda B tuşuna

giremez, değiştiremez, ya da

basınız.

silemez.





olan şifreye uyduğunda,

Bu bölümde yer alan

Her basamakta rakamlar

Bir sonraki basamağa

Şifre girmeyi

Girdiğiniz şifre kayıtlı

tüm işlemler saatinizin e-Veri Hafızası Modu’nda uygulanır. e-Veri Hafızası Modu’na girmek

ekrana PASS OK! mesajı çıkar, ardından bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza

için C tuşuna basınız.

ekranı görüntülenir.


Önemli !


Eğer girdiğiniz şifre yanlışsa, ekrana PASS ERR. mesajı çıkar ve ardından şifre giriş ekranı

görüntülenir.

e-Veri Hafızası Modu’na girdiğinizde bir şifre giriş ekranı belirir. e-Veri Hafızası verilerine

ulaşmak için doğru şifreyi giriniz.

Şifreyi değiştirme



Hafızanın önceden belirli şifresi “0000”dır, böylece bir başka şifre girmeden e-Veri Hafızası

1.

e-Veri Hafızası Modu’na giriniz.

verilerine ulaşabilirsiniz.

2.

Şifre giriş ekranı görüntülenirken, A tuşuna ekrana OLD?**** (ilk * yanıp sönerek) çıkana



kadar yaklaşık iki saniye süresince basılı tutunuz.

Şifre giriş ekranındaki 0000 şekilleri, halihazırda geçerli şifrenin “0000” olduğunu belirtir.

Bir başka şifre belirlendiğinde, 0000 yerine **** görüntülenir.





Şifre “0000” iken, bir şifre girmeden sadece B tuşuna basarak e-Veri Hafızası verilerine

3.

Varolan şifreyi giriniz.

ulaşabilirsiniz. B tuşuna bastığınızda, bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza ekranı



Her basamakta rakamlar arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.

görüntülenir. Ardından, e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırabilir, değiştirebilir veya



Bir sonraki basamağa geçmek için B tuşuna basınız.

silebilirsiniz.

4.

Şifre girmeyi tamamladığınızda B tuşuna basınız.



Girdiğiniz şifre kayıtlı olan şifreye uyduğunda, ekrana PASS OK! mesajı çıkar, ardından

Bu, eski şifre giriş ekranıdır.

e-Veri Hafızası Verilerini Korumak İçin Şifre Kullanma

yeni şifre belirleme ekranını belirten NEW?0000 mesajı çıkar.

e-Veri Hafızası verilerini güvende tutmak için 4-basamaklı bir şifre belirleyebilirsiniz.



Eğer girdiğiniz şifre yanlışsa, ekrana PASS ERR. mesajı çıkar ve ardından eski şifre giriş

ekranı görüntülenir. Yukarıdaki 2. basamağa dönerek doğru şifreyi giriniz.
Önemli !

5.

Yeni şifreyi giriniz.





Her basamakta rakamlar arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.

verilerini şifresiz bırakmakla aynı anlama gelir.



Bir sonraki basamağa geçmek için B tuşuna basınız.



6.

Yeni şifrenin dört basamağına da istediğiniz rakamları ayarladıktan sonra, B tuşuna basarak

“0000” şifresi herkesin e-Veri Hafızası verilerine erişebilmesini sağlar. e-Veri Hafızası
Kendinizin kolaylıkla hatırlayabileceği, ama başkalarının bulamayacağı 4-basamaklı bir

şifre kullanınız. Eğer şifreyi unutursanız, saatinizi sıfırlamadan e-Veri Hafızası Modu’na

şifreyi kaydediniz.

giremezsiniz, bu işlem de hafızadaki tüm verilerin silinmesine yol açacaktır. Saatinizi



sıfırlamak için saati satın aldığınız yere ya da bir yetkili servise başvurarak bu işlemi onlara
yaptırınız.

kaydetmiş olduğunuz şifreyi giriniz. Daha fazla bilgi için “Şifreyi girme” bölümüne bakınız.

Yeni bir şifre belirleme

e-Veri Hafızası Kayıtları
1.

e-Veri Hafızası Modu

ekranında PASS0000
görüntülenirken, A tuşuna
ekrana NEW?0000 (ilk 0
yanıp sönerek) çıkana kadar
yaklaşık iki saniye süresince
basılı tutunuz.


Bu, yeni şifre belirleme

ekranıdır.
2.

Her e-Veri Hafızası kaydı en çok 95 karakter içerebilir. Kayıtlar, oluşturuldukları sırada
hafızada saklanırlar.


Bir e-Veri Hafızası kaydı girmek, geri çağırmak, değiştirmek ya da silmek için öncelikle e-

Veri Hafızası Modu’na girerek kayıt verisine ulaşmanız gerekir.


e-Veri Hafızası’nda saklayabileceğiniz kayıt sayısı, her kaydı oluşturan karakter sayısına

göre değişir. Daha fazla bilgi için “e-Veri Hafıza Yönetimi” bölümüne bakınız.
Yeni bir e-Veri Hafızası kaydı oluşturma

D tuşuna basarak şifrenin

ilk basamağındaki rakamı

Remaining memory – Kalan

değiştiriniz.
3.

Ekranda yaklaşık bir saniye süresince SAVE mesajı görüntülenir, ardından şifre giriş

ekranını belirten PASS**** mesajı görüntülenir. e-Veri Hafızası kayıtlarına erişebilmek için

hafıza

Şifrenin ilk basamağına istediğiniz rakamı ayarladıktan sonra B tuşuna basarak bir sonraki

basamağa ilerleyiniz.
4.

Şifrenin diğer basamaklarına istediğiniz rakamları ayarlamak için yukarıdaki 2. ve 3.

basamaktaki işlemleri tekrarlayınız.


Yeni şifre belirlerken A tuşuna basarsanız girdiğiniz rakamlar silinir ve ekrandaki yeniden

1.

NEW?0000 görüntülenir.
5.

Şifrenin dört basamağına da istediğiniz rakamları ayarladıktan sonra, B tuşuna basarak

görüntülenirken, B ve D

şifreyi kaydediniz.


tuşlarına aynı anda basarak

Ekranda yaklaşık bir saniye süresince SAVE mesajı görüntülenir, ardından şifre giriş

kalan hafıza ekranını

ekranını belirten PASS**** mesajı görüntülenir. e-Veri Hafızası kayıtlarına erişebilmek için
kaydetmiş olduğunuz şifreyi giriniz. Daha fazla bilgi için “Şifreyi girme” bölümüne bakınız.

Bir e-Veri Hafızası

kayıt ekranı

görüntüleyiniz.


Kalan hafıza ekranı zaten görüntüleniyorsa, yukarıdaki işlemi atlayabilirsiniz.



Kalan hafıza için ekranda 0% gösteriliyorsa, e-Veri Hafızası dolu demektir. Yeni bir veri

kaydetmek için, önce hafızadaki kayıtlardan bir kısmını silmeniz gerekmektedir.

Record
number – Kayıt numarası

Record number (Red on black) – Kayıt numarası (Siyah üzerine kırmızı)
Press D to..... – Bir sonraki kaydı görüntülemek için D tuşuna basınız.
2.

Ekranda yanıp sönen

First 4 characters – İlk 4 karakter

imleç belirene kadar A

Each press of B ..... - B tuşuna her bastığınızda sonraki 4 karakter görüntülenir.

tuşuna basılı tutunuz, bu

Second 4 characters – Sonraki 4 karakter

durumda ayarlama ekranı
belirir.



3.

görüntülenir. D tuşuna tekrar basarsanız ilk kayıt görüntülenir.

İmleç konumundaki

Hafızadaki son kayıt görüntülenirken D tuşuna bastığınızda, kalan hafıza ekranı

karakteri değiştirmek için D ve B tuşlarını kullanınız. Seçili karakter aşağıda gösterilen sırada
değişir.

Bir e-Veri Hafızası kaydını değiştirme
1.

e-Veri Hafızası Modu’nda iken, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz veri kaydını

görüntüleyiniz.
2.

Ekranda yanıp sönen imleç belirene kadar A tuşuna basılı tutunuz.

3.

C tuşuna basarak yanıp sönen imleci değiştirmek istediğiniz karaktere getiriniz.

4.

D ve B tuşlarını kullanarak seçili karakteri değiştiriniz.

5.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra A tuşuna basarak kaydediniz ve e-Veri Hafızası

kayıt ekranına geri dönünüz.
Bir e-Veri Hafızası kaydını silme
1.

e-Veri Hafızası Modu’nda iken, silmek istediğiniz veri kaydını görüntüleyiniz.

2.

Ekranda yanıp sönen imleç belirene kadar A tuşuna basılı tutunuz.

Press D – D tuşuna basınız

3.

B ve D tuşlarına aynı anda basarak kaydı siliniz.

Press B – B tuşuna basınız



Kaydın silinmekte olduğunu belirtmek için ekrana CLR mesajı çıkar. Kayıt silindikten

(space) – (boşluk)

sonra ekrana imleç (veri girişine hazır olarak) çıkar.

a to z (lower case) – a ila z (küçük harf)

4.

Veri giriniz ya da A tuşuna basarak e-Veri Hafızası kayıt ekranına geri dönünüz.

* to ) (symbol) - * ila ) (sembol)
0 to 9 (number) – 0 ila 9 (rakam)
A to Z (upper case) – A ila Z (büyük harf)


Alarm Modu

Girebileceğiniz karakterler hakkında bilgi için bu kullanma kılavuzunun en arka

sayfasındaki “Karakter Listesi”ne bakınız.
4.

Girmek istediğiniz karakter imleç konumunda belirdiğinde, C tuşuna basarak imleci bir

AM indicator – AM

sağa ilerletiniz.

göstergeci

5.

Metini tamamlayana kadar 3. ve 4. basamaktaki işlemleri tekrarlayınız.

Alarm time (Hour :



Siz metni girerken hafıza dolarsa, C tuşuna bastığınızda imleç bir sağa ilerlemek yerine

Minutes) – Alarm
zamanı (Saat : Dakika)

metnin ilk (en soldaki) karakterine atlayacaktır.
6.

A tuşuna basarak girdiğiniz veriyi kaydediniz ve (imleç olmadan) e-Veri Hafızası kayıt

ekranına geri dönünüz.


Ekranda yaklaşık bir saniye süresince SAVE mesajı görüntülenir, ardından e-Veri Hafızası

kayıt ekranı görüntülenir, bu ekranın alt kısmında henüz girdiğiniz metin görüntülenirken bu
kayda otomatik olarak atanan kayıt numarası da ekranın üst kısmında görüntülenir.

Sadece günde bir kez



çalan standart bir

Kayıt numarası ekranın üst kısmında görüntülenirken kayıtlı metnin sadece ilk 4 karakterini

görebilirsiniz. B tuşuna basarak ekranda metni kaydırarak görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla

Günlük Alarm ya da en

bilgi için “e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırma” bölümüne bakınız.

çok 7 kez olmak üzere
her 5 dakikada bir çalan
bir sürekli alarm

e-Veri Hafızası kayıtlarını geri çağırma
1.

seçebilirsiniz.

Bir e-Veri Hafızası kayıt ekranı ya da kalan hafıza ekranı görüntülenirken, e-Veri Hafızası

kayıtları arasında ilerlemek için D tuşuna basınız.

Ayrıca, Saat Başı Sinyali’ni aktif hale getirebilirsiniz, bu durumda her saat başında saatinizden



iki kez bip sesi gelir.

D tuşuna her bastığınızda bir sonraki kayda geçilir ve o kaydın numarası ile birlikte metnin

ilk 4 karakteri görüntülenir.



2.

arasında değiştirmek için D tuşuna basınız.

Metnin sonraki 4 karakterini görüntülemek için B tuşuna basınız.



Alarm Modu’nda iken, görüntüyü alarm ekranı (ALM) ile saat başı sinyali ekranı (SIG)
Alarm ayarlarını (ve Saat Başı Sinyali ayarlarını) Alarm Modu’nda yapabilirsiniz.

Alarm Modu’na girmek için C tuşuna basınız.
Bir alarm zamanını ayarlama

1.

Snooze alarm on indicator – Sürekli alarm açık göstergeci

Alarm Modu'nda iken,

D tuşuna basarak alarm
ekranını görüntüleyiniz.



2.

göstergeci ekranda görüntülenir.

Ekranda alarm zamanın

Alarm açık iken, saatinizin tüm modlarında alarm açık göstergeci ve sürekli alarm açık

saat basamakları yanıp



sönmeye başlayana kadar A

sönerek görüntülenir.

tuşuna basılı tutunuz, bu



durumda ayarlama ekranı

döner.

belirir.





görüntülendiğinde sürekli alarm işlemi durdurulur (ancak alarm tipi olarak sürekli alarm tipi

Bu işlem, normal alarmı

otomatik olarak açık

Alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralarda sürekli alarm açık göstergeci ekranda yanıp
Alarm Modu ayar ekranı görüntülendiğinde alarm tipi otomatik olarak normal alarm tipine
Sürekli alarmlar arasındaki 5 dakikalık araların birinde Saat Modu ayar ekranı

seçili olmaya devam eder).

konuma getirir.
3. Yanıp sönen imleci saat

Saat Başı Sinyali’ni açma ve kapama

ve dakika ayarları arasında

1.

Alarm Modu’nda iken, D tuşuna basarak Saat Başı Sinyali ekranını görüntüleyiniz.

2.

Saat Başı Sinyali’ni açmak ya da kapamak için A tuşuna basınız.

ilerletmek için C tuşuna basınız.
4. Bir ayar seçili (yanıp sönmekte) iken, rakamı arttırmak için D tuşuna basınız.


12-saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlarken, ayarladığınız zamanın öğleden önce

(A göstergeci) veya öğleden sonra (P göstergeci) olduğuna dikkat ediniz.
5.

Ayarlama ekranından çıkmak için A tuşuna basınız.

Alarm İşlemi
Saat Modu’nun gösterdiği zaman bir alarm zamanının bir saat öncesine vardığı andan itibaren,
ekrandaki görüntü her saniye değişir. Bu ön-alarm özelliği size alarm zamanının yaklaşmakta
olduğunu bildirir. Gerçek alarm zamanı geldiğinde de 10 saniye süresince bir alarm çalar.
Sürekli alarm seçeneğinde ise, en çok 7 kez olmak üzere her 5 dakikada bir alarm çalar.


Herhangi bir tuşa bastığınızda ön-alarm işlemi ya da alarmın çalması durur.



Ön-alarm özelliği sadece Saat Modu’nda iken çalışır.

Bir Sürekli Alarm İşlemini Durdurma
Sürekli alarm zamanı geldiğinde, alarmlar arasındaki herhangi bir 5 dakikalık arada aşağıdaki
işlemi uygulayarak alarmı durdurabilirsiniz.

On - Açık
Red on black – Siyah üzerine kırmızı

Bir sürekli alarm işlemini durdurma

Off - Kapalı

1.

Alarm Modu'nda iken, D tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.

Blue on white – Beyaz üzerine mavi

2.

Alarmı durdurmak ya da normal alarmı seçmek için A tuşuna basınız.

Hourly time signal on indicator – Saat başı sinyali açık göstergeci



Bu işlem aynı zamanda alarm tipi ayarını da değiştirir. Sürekli alarmı yeniden kullanmak

(White on red) – (Kırmızı üzerine beyaz)

isterseniz, yeniden alarm tipi seçme işlemi yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için “Günlük
Alarm tipini seçme” bölümüne bakınız.



Saat Başı Sinyali açık göstergeci her modda bu fonksiyon açık konumda iken ekranda

görüntülenir.
Alarmı test etme
Alarm Modu’nda iken alarmı çaldırıp test etmek için D tuşuna basılı tutunuz.
Kronometre Modu
Günlük Alarm tipini seçme
1.

Alarm Modu'nda iken, D tuşuna basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.

Kronometre Modu ile geçen süreyi ölçebilir,zamanı yarıda durdurabilir,sonra yeniden kaldığı

2.

Günlük Alarm ayarları arasında aşağıda gösterilen sırada ilerlemek için A tuşuna basınız.

yerden başlatabilir ve iki bitiş süresini birden ölçebilirsiniz.


23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye kronometre tutabilirsiniz.



Saatinizin kronometresi siz durdurana kadar, limitine vardığında sayacı sıfırlayarak süre

tutmaya devam eder.


Kronometre ölçümü siz Kronometre Modu’ndan çıktığınızda dahi devam eder.



Bir ara süre ekranda dondurulmuş iken Kronometre Modu’ndan çıkarsanız, o ana kadar

geçen ara süre silinir ve normal süre ölçümüne geri dönülür.


Bu bölümde anlatılan tüm işlemler Kronometre Modu’nda gerçekleştirilir. C tuşuna basarak

Kronometre Modu’na girebilirsiniz.

1/100 second 1/100 saniye
Hour - Saat
Minutes Dakika
Normal alarm on – Normal alarm açık
Snooze alarm on – Sürekli alarm açık

Seconds Saniye

Alarm off – Alarm kapalı
Red on black – Siyah üzerine kırmızı
Blue on white – Beyaz üzerine mavi
Alarm on indicator – Alarm açık göstergeci
(White on red) – (Kırmızı üzerine beyaz)

Kronometreyle süre ölçme



Geçen Süreyi Ölçme
D tuşu

-

(Başlatır)

D tuşu

D tuşu

-

(Durdurur)

D tuşu

-

(Tekrar başlatır)

A tuşu

-

(Durdurur)

(Sıfırlar)



O Ana Kadar Geçen Ara Süreyi Ölçme
D tuşu

-

(Başlatır)

A tuşu
(Ara verir)

D tuşu

-

(Tekrar başlatır)

A tuşu

-

(Durdurur)



(Sıfırlar)


D tuşu

-

A tuşu

Hiçbir işlem yapmadan saatinizi e-Veri Hafızası ya da Alarm Modu’nda iki veya üç dakika

bırakırsanız, saatiniz otomatik olarak Saat Modu’na geri döner.
D tuşu

-

(Ara verir)
(1.yarışçı bitirir)

Herhangi bir modda (ekran ışığı tuşu haricinde) herhangi bir tuş işlemi yaptıktan sonra C

tuşuna bastığınızda Saat Modu’na geri dönülür.

İki Bitiş Süresini Birden Ölçme
(Başlatır)

Mavi ya da siyah arka fonlu bir renk modeli kullanırken, ekran ışığını görmek zor olabilir.

Otomatik Zaman Gösterimi

A tuşu

-

Siyah üzerine kırmızı ya da mavi üzerine kırmızı renk modelini kullanırken, ekrana bazı

açılardan bakıldığında kırmızı renkli şekilleri okumak zor olabilir.

A tuşu

-

(Durdurur)
(2.yarışçı bitirir)

A tuşu

-

(Durdurur)

(Sıfırlar)

(2.yarışçının süresi)



Ekranda yanıp sönen basamaklar varken hiçbir işlem yapmadan saatinizi iki veya üç dakika

bırakırsanız, saatiniz o ana kadar yaptığınız tüm ayarları otomatik olarak kaydeder ve ayar
ekranından çıkar.

(1.yarışçının süresi)
Kaydırma Tuşları
Ayrı Saat Modu

Saatinizin çeşitli modlarında ve ayar ekranlarında, ekrandaki veriler arasında ilerlemek için B
ve D tuşları kullanılır. Çoğu durumda, ilerleme işlemi sırasında bu tuşlara basılı tuttuğunuzda
veriler arasında hızla ilerlenir.
Timekeeping Mode time
– Saat Modu’nda zaman
Dual time (Hour :
Minutes Seconds) – Ayrı
Saat (Saat : Dakika
Saniye)

Zaman Ölçümü


12-saat formatında, öğle ile 11:59 p.m. arası zamanlarda ekranda saat basamağının solunda

P (PM) göstergeci çıkar, geceyarısı ile 11:59 a.m. arası zamanlarda ekranda saat basamağının
solunda A (AM) göstergeci çıkar.


24-saat formatında, zaman 0:00 ile 23:59 arasında ve ekranda göstergeç olmadan

görüntülenir.


Yıl ayarı 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.



Saatinizin tam otomatik takvimi, farklı uzunlukta ayları ve artık yılları otomatik olarak

ayarlar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, pilleri değiştirme haricinde yeniden ayar yapmanıza
Ayrı Saat Modu ile
bulunduğunuz yer
dışında başka bir
bölgenin saatini de
görebilirsiniz.


Ayrı Saat Modu’nun

saniye sayacı, Saat Modu’nun saniye sayacı ile eşzamanlıdır.


gerek yoktur.
e-Veri Hafızası Yönetimi
e-Veri Hafızası en çok 356 karakter saklayabilir, ve her veri kaydı en çok 95 karakterden
oluşabilir. e-Veri Hafızası’na her biri 5 karakterlik metinden oluşan 60 kayıt yapabilirsiniz.
Kalan hafıza miktarı değiştikçe, e-Veri Hafızası Modu kalan hafıza ekranının renk modeli
aşağıda gösterildiği gibi değişir.

Saat Modu’ndaki zaman öğleden sonra siyah üzerine kırmızı, öğleden önce ise beyaz

üzerine mavi olarak ekranda görüntülenir.
Ayrı Saat Modu zamanını ayarlama
1.

Ayrı Saat Modu’na girmek için C tuşuna basınız.

2.

Ayrı Saat Modu zamanını ayarlamak için A, B ve D tuşlarını kullanınız.



A tuşuna basarsanız, Ayrı Saat Modu zamanı Saat Modu’yla aynı zamana ayarlanır.



D (+) ve B (-) tuşlarına her bastığınızda zaman ayarı 30 dakikalık artışla değişir.

Referans
Bu bölümde, saatinizin işleyişi hakkında daha detaylı ve teknik bilgi bulunmaktadır. Ayrıca,
saatinizin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları hakkında uyarılar ve notlar bulunmaktadır.

Otomatik Ekran Fonksiyonu

Remaining capacity – Kalan hafıza
Otomatik ekran fonksiyonu, saatin

11% or more – 11% veya daha fazla

ekranındaki görüntüyü sürekli olarak

Remaining capacity – Kalan hafıza

değiştirir.

10% or less – 10% veya daha az
Memory full – Hafıza dolu

Otomatik ekran fonksiyonunu kapama

Blue on white – Beyaz üzerine mavi

Otomatik ekran fonksiyonunu kapamak

Red on black – Siyah üzerine kırmızı

için (L haricinde) herhangi bir tuşa

Black on white – Beyaz üzerine siyah

basınız. Bu durumda Saat Modu’na geri

Red on blue – Mavi üzerine kırmızı

dönülür.
Otomatik ekran fonksiyonunu açma
Saatten bir bip sesi gelene kadar C
tuşuna yaklaşık 2 saniye süresince basılı tutunuz.


Bir ayar ekranı görüntülenirken otomatik ekran fonksiyonu kullanılamaz.

Renk Modelleri Hakkında
Saatinizin ekranında kullanılan farklı renk modelleri hakkında aşağıdaki notlara bakınız.

Ekran Işığı Hakkında
Bir EL (elektro-aydınlatıcı) panel kullanan ekran ışıklandırma sayesinde, karanlıkta bile ekran
rahat okunacak şekilde aydınlatılır. Herhangi bir modda iken, ekranı yaklaşık 2 saniye süresince
aydınlatmak için L tuşuna basınız.


Saatin ekran ışıklandırma sistemi bir elektro-aydınlatıcı (EL) ile çalıştığından, çok uzun

süreli kullanımdan sonra aydınlatma gücünü kaybeder.


Doğrudan güneş ışığı altındaysanız, ekran ışığını görmeniz güçleşebilir.





Eğer saatin içine nem girerse hemen bir CASIO servisine kontrol ettiriniz.

bir transistörden çıkar,ve bir arıza manasına gelmez.



Aşırı sıcak ve aşırı soğuktan saatinizi koruyunuz.



Alarm çaldığında ekran ışığı otomatik olarak söner.



Saatiniz normal kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış olsa dahi sert kullanmamaya ve



Ekran ışığı fonksiyonunun sık kullanımı, pilin ömrünü azaltır.

düşürmemeye özen gösteriniz.

Ekran aydınlandığında,saat duyulabilir bir ses çıkarır. Bu ses EL paneli çalıştığında titreşen

Teknik Özellikler



Saat kayışını çok sıkı bağlamayınız. Saat ile bileğiniz arasına parmağınızı sokabilmelisiniz.



Saatinizi ve kayışını, kuru bezle ya da su ve zararsız bir temizleyici karışımıyla

nemlendirilmiş bezle temizleyiniz. Asla aseton, tiner ve sprey temizleyici gibi buharlaşan
Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye

maddeler kullanmayınız.

Saat Modu: Saat, dakika, saniye, a.m. (A), p.m. (P), ay, gün, haftanın günü



Saatinizin plastik kısımlarının bozulmasına yol açabilecek saç spreyi, kolonya, güneş kremi

Saat sistemi: 12-saat ve 24-saatlik zaman formatları arasında değiştirilebilir

gibi maddelerle saatin temasından kaçınınız. Saatiniz bunlar ve benzeri maddelerle temas

Takvim sistemi : 2000 yılından 2039 yılına kadar önceden programlanmış

ederse hemen kuru, yumuşak bir bezle siliniz.

otomatik takvim
Diğer: Renk modeli ayarı
e-Veri Hafızası



Kullanmadığınız zaman saatinizi kuru bir yerde muhafaza ediniz.



Saatinizi benzin, temizleyici çözücüler, gazlı spreyler, yapışkan maddeler ve boya gibi

maddelerden sakınınız. Bu maddeler kimyasal reaksiyona girmesi halinde saatinizin

Hafıza kapasitesi: En çok 356 karakter, kayıt başına en çok 95 karakter,
en çok 60 kayıt (kayıt başına 5 karakter)
Diğer: Şifre koruması, Kalan hafıza ekranı.
Alarm Modu : Günlük Alarm (1 kere çalan normal alarm, 7 kere çalan sürekli alarm);
Saat Başı Sinyali.

çerçeve ve kaplaması zarar görür.


Renkli kaplamalar yüksek basınç, uzun süreli sürtme, kazıma vs. sonucu yıpranabilir ve

renklerini kaybedebilir.


Bazı modellerde, kayış üzerinde serigraf baskı bulunur. Böyle kayışları temizlerken,

basılmış şekli sert ovmamaya dikkat ediniz.

Kronometre Modu :



Ölçüm birimi : 1/100 saniye

Saatinizi çok soğukta kullanırken tuşlar donabilir ve bastığınızda çalışmayabilir. Saat daha

sıcak bir ortama getirildiğinde, tuşlar normal işleyişine dönecektir.

Ölçüm kapasitesi : 23 saat, 59 saat, 59.99 saniye



Ölçüm tipleri : Geçen süre, ara süre, iki bitiş süresi

Bu kullanma kılavuzunu ve saatinizle birlikta gelen diğer dökümanı, daha sonra başvurmak

üzere muhafaza ediniz.

Ayrı Saat Modu: Saat, dakika, a.m. (A), p.m. (P), Saat Modu zamanı
Diğer: Ekran ışığı (elektro-aydınlatıcı panel); Otomatik ekran fonksiyonu

Plastik kayışlı saatlerde...


Pil: Bir adet lityum pil (tip:CR2016)
Günde 10 saniye alarm işlemi ve günde 1 ekran ışığı kullanımı (2 saniyelik) varsayarak
CR2016 tip pille yaklaşık 2 yıl pil ömrü.
Yukarıda tanımlanan pil ömrü ayrıca aşağıda açıklandığı üzere ekran ışığı kullanımından

Kayışın üzerinde beyazımsı, toz halinde bir madde görebilirsiniz. Bu madde teninize ya da

giysinize zarar vermez, ve bezle silerek kolayca çıkarılabilir.


Plastik kayışı su veya ter içinde, ya da yüksek oranda nemli ortamlarda bekleterek ıslak

bırakmak kayışın bozulmasına, kesilmesine veya çatlamasına neden olur. Plastik kayışın uzun
ömürlü olması için, en kısa zamanda yumuşak bir bezle silinip sudan veya kirlerden

etkilenir.

arındırılması gerekir.

 Yaklaşık 21 ay boyunca günde 5 ekran ışığı işlemi (10'ar saniyelik)

Fosforlu saatler ve fosforlu kayışlarda...

Saatin Bakımı



Güneş ışığına uzun süreli maruz kalması, fosforlu rengin açmasına neden olabilir.

Pil: Saati aldığınız zaman içinde bulunan piller fabrikada testler için konulmuş olup beklenen



Su ile uzun süreli temas, fosforlu rengin açmasına neden olabilir. Saat üzerindeki tüm nemi

süreden önce bitebilir, ve pil voltajının düşmesi (ekran ışığının yanmaması veya görüntünün

en kısa zamanda silmelisiniz.

silikleşmesi) halinde yetkili bir CASIO satıcısı veya servisi tarafından değiştirilmelidir.



Islak halde iken saatinizi herhangi bir yüzeye uzun süre temas ettirmeniz, rengin atmasına

yol açabilir. Fosforlu yüzeyleri ıslak halde ve diğer yüzeylerle temas halinde bırakmamaya
Su Geçirmezlik : Kol saatleri,su geçirmezlik bakımından I'den V'e kadar kademeli

dikkat ediniz.

sınıflandırılmıştır. Doğru bir kullanım için aşağıdaki tablodan kendi saatinizin sınıfını



belirleyiniz.

geçmesine neden olur.

Sınıf

Saatin Üzerinde

Yağmura
Belirtilen

Yüzmeye

Dalmaya

Dayanıklı

Dayanıklı

Fosforlu baskılı yüzeyleri başka yüzeylere kuvvetle sürtmeniz, baskı renginin diğer yüzeye

Derin Dalmaya
Dayanıklı

Dayanıklı

Uyarı
Aşağıdaki durumlarda, hafızada kayıtlı olan tüm bilgiler kaybolabilir. Önemli tüm verilerinizin
yazılı ayrı birer kopyasının bulunduğundan emin olunuz.
Bozulma ve tamirler / Pil bitmesi / Pillerin değiştirilmesi

I

-

II

WATER RESISTANT

III

50M WATER RESISTANT

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Hayır

IV

100M WATER RESISTANT

Evet

Evet

Evet

Hayır

V

200M WATER RESISTANT

Evet

Evet

Evet

Evet

300M WATER RESISTANT

*Notlar:
I

Su geçirmez özelliği yoktur. Her türlü nemden koruyunuz.

III

Saat su altında iken tuş işlemi yapmayınız.

IV

Eğer tuzlu suda kullanıldıysa, temiz suyla yıkayınız ve kurulayınız.

V

(Helyum-oksijen gazı gerektiren dalışlar hariç) Derine dalmaya elverişlidir.



Bazı su geçirmez modeller deri kayışlıdır; ıslanması durumunda kayışı iyice kurulayınız.

Saatin uzun süre ıslak deri kayışla kullanılması kayışın ömrünü azaltabilir, ve renginin atmasına
yol açabilir. Ayrıca kayışın temas ettiği yerde tene zarar verebilir.
Saatin Bakımı


Saatin kapağını açmaya veya arka kabını çıkarmaya çalışmayınız.



Saati su ve tozdan koruyan lastik koruyucuyu her 2-3 yılda bir değiştiriniz.

Veri kaybından veya böyle bir kayıptan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan CASIO
sorumlu tutulamaz.

CASIO COMPUTER CO.,LTD. saatin kullanımından doğabilecek herhangi kayıp veya
zarardan ötürü size veya üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

